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Tuusulanbulevardin suunnittelualue ja 
rajaukset Käpylän viheralueilla
Käpylä-Seuran kannanotto 



Johdanto

• Käpylä-Seuran näkemyksen mukaan Tuusulanväylän bulevardisointi olisi 
toteutettava niin, että se tuo mahdollisimman paljon uusia hyötyjä ja haitat 
pyritään minimoimaan.

• Esitettyjä kerrosneliömääriä ja rakennustehokkuutta Käpylä-Seura kuitenkin 
pitää edelleen liian suurina koko suunnittelualueella.

• Käpylä-Seura esittää myös voimakasta kritiikkiä viheralueiden rakentamisen 
osalta. Käpylän alueella Louhenpuiston ja Taivaskallion alueet muodostavat 
tärkeän viheryhteyden. Taivaskallion alue on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja 
Louhenpuiston luonnoksissa oleva suunnittelualue luontoarvoiltaan merkittävä 
C5 arvometsä ja liito-oravan ydinalue. 

• Käpylän alueella Louhenpuiston ja Taivaskallion alueet tulee poistaa 
suunnitelmista rakentamisen osalta. 



Käpylä-Seuran kannanotto

• Louhenpuiston ja Taivaskallion alueet tulee säilyttää ennallaan arvokkaina luonto- ja 
virkistyskohteina sekä kulttuurihistoriallisena viheralueena. Ne muodostavat yhdessä 
paikallisen viheralueen lisäksi tärkeän viheryhteyden Pasilan rajalta Pikkukosken 
luontoalueille.

• Alueet tulee poistaa suunnittelusta kaiken rakentamisen osalta.

• Alueille tulee tehdä kattavat luontokartoitukset myös arvokkaimpien alueiden osalta ja suojella 
osana Helsingin uusia suojelualueita.

• Suunnittelussa tulee noudattaa kaupunkiympäristölautakunnan päätöskirjausta 36/18.12.2018, 
jonka mukaan Taivaskalliolle ei osoiteta rakentamista ja Louhenpuiston virkistys- ja luontoarvot 
turvataan rakentamiselta. 

• Louhenpuisto on tärkeä virkistysalue, joka palvelee ulkoilijoita, varhaiskasvatusta ja 
kouluopetusta. Louhenpuiston suunnittelualueen luonnoksissa oleva osa on C5 arvometsä ja 
liito-oravan ydinalue. Käpylä-Seuran näkemyksen mukaan rakentamista ei voi osoittaa 
arvoluontoalueelle samalla säilyttäen arvoluonto.



Perustelut lyhyesti

• Kaupunkiympäristölautakunta on päätöskirjauksessaan 36/18.12.2018 hyväksynyt, että jatkosuunnittelussa 
varmistetaan se, että Taivaskallion alueelle ei osoiteta rakentamista ja Louhenpuiston luontoarvot ja 
virkistyskäyttö turvataan. 

• Tuoreessa 2022 Helsingin kaupungin omassa liito-oravakartoituksessa vuosilta 2020-2021 Louhenpuisto on 
liito-oravan ydinalue, kuten Taivaskallion alue. Louhenpuisto ja Taivaskallion alueet ovat sitä myös LUOMUS 
luonnontieteellisessä havaintotietokannassa.

• Louhenpuiston pohjoisella suunnittelualueella on tehty rajattu luontokartoitus. Kartoitetut alueet ovat saaneet 
METSO II -luokan. Kartoituksen karttarajauksessa on kuitenkin puutteita ja Helsingin kaupungin 
arvokkaimmiksi alueiksi (C5 arvometsä ja liito-oravan ydinalue) määrittelemät osat on jätetty METSO 
kartoituksen ulkopuolelle. 

• Helsingin tuoreessa strategiassa arvokkaille luontoalueille ei osoiteta rakentamista. Helsingin kaupungin 
vuoteen 2019 ulottuvassa puistojen hoitosuunnitelmassa Louhenpuiston pohjoisosassa alueen luokitus on 
C5 arvometsä, ja 2020-2021 liito-oravakartoituksessa alue on liito-oravan ydinalue. Näitä ei ole huomioitu 
suunnittelualueen rajauksessa.

• Louhenpuiston ja Taivaskallion alueet ovat luontoarvojensa lisäksi tärkeitä virkistysalueita, ja 
varhaiskasvatuksen, koulun opetuksen, alueen lapsien sekä ulkoilijoiden aktiivisessa käytössä.



Tausta-aineisto

• Kaupunkiympäristölautakunnan päätös 36/18.12.2018

• Käpylä-Seura edellyttää, että kaupunkiympäristölautakunnan päätöstä 
noudatetaan suunnittelussa. Tämän päätöksen tärkeimmät kohdat ovat niihin 
liittyvien hyväksyttyjen vastaehdotuksien kanssa seuraavat:

• Jatkosuunnittelussa varmistetaan, ettei Taivaskallion alueelle osoiteta 
rakentamista. Turvataan Maunulanpuistosta Patolanpuistoon kulkeva 
viheryhteys. 

• Suunnittelussa kiinnitetään myös erityistä huomiota Louhenpuiston 
luontoarvojen ja virkistyskäytön turvaamiseen.

• Suunnittelulta edellytetään, että asukkaat ovat vahvasti mukana 
suunnittelussa ja vuorovaikutuksessa.



Tausta-aineisto (liito-oravan ydinalueet)



Käpylän arvoluonto (C5 arvometsä ja METSO-alueet)

• Helsingin tuoreessa startegiassa arvokkaille luontoalueille ei osoiteta rakentamista

• Louhenpuisto ja Taivaskallion alueet ovat Helsingin kaupungin tuoreessa 2020-2021 
liito-oravakartoituksessa liito-oravan ydinaluetta. 

• Käpylä-Seura huomauttaa, että olemassa olevaa C5 arvometsä -merkintää 
Louhenpuiston osalta ei ole huomioitu rakentamissuunnitelmissa 
kaupunkiympäristölautakunnan päätöskirjauksen mukaan. 

• Päätöskirjauksessa Taivaskalliolle ei osoiteta rakentamista ja Louhenpuiston virkistys ja 
luontoarvot turvataan rakentamiselta. 

• METSO-kartoitus ei kata karttarajaukseltaan arvokkainta C5 arvometsää, joka myös 
liito-oravan ydinaluetta Helsingin 2022 julkaistussa kartoitusraportissa vuosilta 2020-
2021. Vähiten arvokkaat alueet ovat kuitenkin nekin saaneet Metso II luokituksen.

• https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-08-22.pdf



Louhenpuiston arvokkain luontotyyppi, C5 arvometsä suunnittelualueella

METSO -kartoituksen rajauksessa arvokkain C5 arvometsä kartoituksen ulkopuolella
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